


 

 Автор: Варічева Р.В., к.н.е., доцент кафедри «Обліку і оподаткування» 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри  обліку і оподаткування 

Протокол   № 01 від  29.08.2019 року   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

 

Будь-яка сторона виробничої діяльності людини та поведінки суспільства, як і 

явища природи, досліджується і класифікується відповідною галуззю науки. Вона 

узагальнює практичний досвід, виявляє і встановлює закономірності предметів ви-

вчення, робить необхідні висновки, розробляє нормативи і залежності між відповід-

ними явищами конкретного виду діяльності. Саме тому галузеві науки відрізняють-

ся одна від однієї відповідно до видів діяльності людини. 

При цьому всі галузі науки, включаючи і фундаментальну, мають одну загаль-

ну рису, яка створює плацдарм для всієї науки: кожна галузь науки основною своєю 

метою ставить створення системи управління предметом вивчення. 

Такий погляд на науку, окрім свідомості про те, що вона є методом узагаль-

нення досвіду вивчення законів природи, суспільства та його діяльності, дає незрів-

нянну ні з чим змогу використати надбання XX сторіччя — кібернетику, яка є нау-

кою про системи управління об'єктами живої та неживої природи та закони цього 

управління. 

Діяльність підприємства кожної галузі виробництва: це також системи управ-

ління, у яких наявний рух ресурсів: 

матеріально-технічних; 

трудових; 

фінансових; 

інформаційних потоків 

Закон управління відображає той факт, що, завдяки ймовірнісному характеру 

явищ природи й суспільства, людству невідомі засоби запобігання помилок в        

системах управління ними. Єдиний вихід полягає в тому, щоб вивчити ці помилки, 

їх параметри, чинники виникнення та методи усунення. Тому будь-яка система 

управління повинна мати зовнішнє доповнення у вигляді діапазонів можливих     

помилок, встановлених статистично, з показником ймовірності їх виникнення.     

Таким чином, досвідчений керівник кожної ланки управління виробництвом         

(підприємством) розуміє, що помилки в ній (в її складових (центрах відповідальнос-



ті), тобто в її підрозділах) неминучі і викликані не лише недосконалістю знань    

людства, а головне, ймовірнісним характером оточуючої нас природи і діяльності 

людства, в т. ч. виробничої. 

Ефективним виходом може бути оперативна діяльність по нагляду за            

виробничим процесом; управлінню ним. 

Програма та робоча програма дисципліни «УПРАВЛІНСЬКИЙ  ОБЛІК»  передбачає   

засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок самостійного         

вирішення економічних та фінансових завдань діяльності підприємства, здійснення 

економічних розрахунків, визначення ефективності діяльності підприємства оцінки 

його фінансово-майнового стану, рівня конкурентоспроможності, обґрунтування  та 

оцінки наслідків управлінських рішень, що приймаються. 

Відповідно до структурної схеми побудови навчального плану вивчення      

дисципліни «Управлінський облік» ґрунтується на знаннях, які студенти отримали 

під час вивчення дисциплін  «Фінансовий облік І; ІІ», «Аудит», Фінанси підприємс-

тва», «Статистика», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності» та 

інших, що орієнтовані на формування професійних компетентностей, передують 

згідно з навчальним планом вивченню даної дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення курсу: формування системи знань з організації та методики 

управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного 

досвіду.  

Завдання: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і 

ролі в управлінні діяльності підприємства, набуття вмінь  застосувати  відповідні 

методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефек-

тивних управлінських рішень.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

вміти: самостійно вибрати в залежності від конкретних умов найбільш вдалий 

варіант побудови внутрішньогосподарського обліку витрат виробництва та кальку-

лювання собівартості продукції, розрахувати прямі та непрямі витрати, пов’язані з 

виробництвом продукції (робіт, послуг), скласти калькуляцію собівартості, розраху-

вати фінансові результати господарської діяльності. 

знати: основи побудови внутрішньогосподарського виробничо-комерційного 

(управлінського) обліку, класифікацію витрат у системі внутрішньогосподарського 

обліку, особливості побудови такого обліку за методами повних та неповних витрат, 

а також за нормативним методом на основі систем стандарт-кост та директ-костінг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1.  Мета, зміст  і організація  управлінського обліку   

Сутність управлінського обліку та його роль в системі менеджменту. Етапи 

розвитку управлінського обліку. Головна мета управлінського обліку та його       за-

вдання. Предмет, об’єкти, метод управлінського обліку. Принципи, функції управ-

лінського обліку. Організація управлінського обліку на підприємстві. 

Управлінський облік у системі рахунків: загальна, інтегрована, переплетена 

системи рахунків   

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1, 14-19 

 

Тема 2.  Класифікація  і  поведінка  витрат 

Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат. Загальнообліко-

ва класифікація витрат за різними ознаками. Мета і напрямі класифікації витрат в 

управлінському обліку. Класифікація витрат в управлінському обліку. Класифікація 

витрат для оцінки запасів та визначення фінансового результату: вичерпані та неви-

черпані; витрати на продукцію та витрати періоду; прямі та непрямі; основні та на-

кладні. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень: релевантні та не-

релевантні; постійні та змінні; маржинальні та середні, дійсні та альтернативні. Кла-

сифікація витрат з метою контролю: контрольовані та неконтрольовані витрати. 

Моделі поведінки витрат. Припущення поведінки витрат. Релевантний діапазон. На-

півзмінні, напівпостійні, змішані витрати. Вплив керівництва  на поведінку витрат. 

Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат.   

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-3, 7-9 

Тема 3. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості  

Мета і сутність калькулювання. Об’єкт калькулювання. Собівартість продукції 

та методи обліку витрат і калькулювання собівартості.  

Загальна характеристика методів обліку і калькулювання за повними витратами, об-

ліку і калькулювання  за змінними витратами, обліку і калькулювання за норматив-

ними  витратами.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-3, 7-9, 16-18 

 

Тема 4. Облік і  калькулювання  за повними витратами  

Системи та методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг). Сутність калькулювання витрат. Об’єкти витрат. Склад 

повних витрат і суть системи обліку  за повними витратами. Система «абсорпшен-

костинг». Облік і розподіл непрямих загальновиробничих витрат. Калькулювання 



собівартості продукції за повними витратами. Калькулювання за замовленнями. Ка-

лькулювання за процесами. Переваги та недоліки системи обліку і калькулювання за 

повними витратами.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 4-15, 19-21 

 

Тема 5.  Облік і калькулювання за змінними (неповними) витратами  

Склад змінних витрат. Сутність обліку за змінними витратами. Система «ди-

рект–костинг». Калькулювання за змінними витратами. Маржинальний дохід. Хара-

ктеристик і сфера застосування простого директ-косту. Особливості розвинутого  

директ-косту. Переваги і недоліки системи директ-косту. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 12, 23, 19 

 

Тема 6.  Облік і  калькулювання за нормативними  витратами  

Поняття, історія розвитку і  впровадження нормативного методу обліку витрат 

і калькулювання. Склад нормативних витрат і система „стандарт – кост‖. Суть сис-

теми обліку за нормативними витратами. Система управління витратами на основі 

норм. Принципи розробки норм. Облік зміни норм. Методика і техніка обліку відхи-

лень від норм. Аналіз відхилень від норм і управління за ними. Калькулювання фак-

тичної собівартості продукції за нормативними витратами. Особливості системи 

стандарт – кост на відміну від інших систем обліку.   

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 12, 19, 23 

 

Тема 7. Аналіз  взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності  та прибутку    

Мета і методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 

Аналіз беззбитковості. Обчислення точки беззбитковості за допомогою методу рів-

няння. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості. Графічний метод 

аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз чутливості при-

бутку. Аналіз взаємозв’язку ―витрати-обсяг-прибуток‖ за умов асортименту. Комбі-

нація продажу.   

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 12, 19, 23 

 

 

 

 

 



Тема 8. Аналіз релевантної  інформації для прийняття управлінських рі-

шень 

Релевантний підхід  до  управління. Процес прийняття рішень 

Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття рі-

шень. Аналіз варіантів альтернативних рішень. Диференціальний аналіз. Рішення 

про спеціальне замовлення. Рішення про розширення або скорочення сегмента. Рі-

шення виробляти чи купувати.  Рішення «продавати продукцію чи оброблювати її 

далі». Прийняття рішень в умовах  обмеженості ресурсів.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 6-13, 15-17 

 

Тема 9. Бюджетування  і контроль  

Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність, мета і 

функції. Види бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бю-

джетів. Складання та взаємозв’язок різновидів бюджетів. Методика і техніка конт-

ролю за виконанням бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюдже-

ту.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-9 

Додаткова: 6-13, 15-17 

 

Тема 10. Облік  і  контроль  за центрами відповідальності  

Поняття  центрів відповідальності. Децентралізація управління, її переваги і 

недоліки. Облік відповідальності. Принципи, на яких базується система обліку за 

центрами відповідальності. Типи центрів відповідальності: центри витрат,  центри 

доходу, центри прибутку і центри інвестицій.   

Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка діяльності центру до-

ходу. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності  центру 

інвестицій. Поняття про трансфертні ціни та їх застосування. Функції та методи ви-

значення трансферних цін.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-3, 13, 16-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА  ТЕМАМИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

 

Назва теми Кількість годин Форми 

контролю Усього 

годин / 

кред. 

з них 

Лекції Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Мета, зміст  і організація  

управлінського обліку   

20 4 2 14 УО, Т, 

ТВ 

Тема 2. Класифікація  і  поведінка  

витрат 

18 2 2 14 УО, Т, 

ТВ, КСР 

Тема 3. Методи обліку витрат і 

калькулювання собівартості 

20 4 4 12 УО, Т, 

ТВ, КСР 

Тема 4. Облік і  калькулювання  за 

повними витратами 

16 2 2 12 УО, Т, 

ТВ, КСР 

Тема 5. Облік і калькулювання за 

змінними (неповними) витратами 

16 2 2 12 УО, Т, 

ТВ, КСР 

Тема 6 Облік і калькулювання за 

нормативними  витратами 

16 2 2 12 УО, Т, 

ТВ, КСР 

Тема 7. Аналіз  взаємозв’язку ви-

трат, обсягу діяльності  та прибутку    

20 4 4 12 УО, Т, 

ТВ, КСР 

Тема 8. Аналіз релевантної       ін-

формації для прийняття управлін-

ських рішень 

16 2 2 12 УО, Т, 

ТВ, КСР 

Тема 9. Бюджетування  і контроль 
18 4 2 12 УО, Т, 

ТВ, КСР 

Тема 10. Облік  і  контроль  за 

центрами відповідальності 
18 2 4 12 УО, Т, 

ТВ, КСР 

Контрольна робота 2  2  Т,ІПЗ 

РАЗОМ: 180/6 28 28 124  

Підсумковий контроль - екзамен 

 

 

Умовні скорочення: 

УО – усне опитування; 

КСР – контроль самостійної роботи; 

СЗ – ситуаційні завдання; 

Т- тестування; 

ЕД – економічний диктант; 

ТВ – тематичний виступ. 

 

 

 

 

 



 

2. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ)  

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Результати навчання Навчальна дисципліна Робочий 

час сту-

дента, 

год. 

Оціню

ню-

вання 

в ба-

лах 

 

 

 

Знати: 

 

необхідність управлін-

ського обліку в системі 

менеджменту,  

його суть та завдання.  

Законодавче закріплен-

ня ведення в Україні 

двох видів обліку - фі-

нансового і управлінсь-

кого, загальні концепції 

управлінського обліку, 

які  розроблені, закріп-

лені міжнародними но-

рмативами. 
 

 

Вміти: 

 

Викласти власну точку 

зору доцільності вико-

ристання в управлін-

ському обліку україн-

ських підприємств си-

стеми обліку: загаль-

ної, переплетеної, ін-

тегрованої 

Тема 1. Мета, зміст  і організація  управлінсь-

кого   обліку   

Лекція 1.  Мета, зміст і організація  управлінсь-

кого обліку   
План 

1.  Сутність управлінського обліку та етапи його 

розвитку. 

2.  Завдання управлінського обліку  

3. Предмет і метод управлінського обліку, його 

відмінність від фінансового обліку  

4.  Функції управлінського обліку.  

5. Системи управлінського обліку (базові моделі) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Семінарське № 1 

Т.1. Мета, зміст і організація  управлінського 

обліку 
План 

1.  Необхідність управлінського обліку в системі 

менеджменту; суть управлінського обліку, його 

мета. 

2. Основні завдання управлінського обліку . 

3. Об'єкти управлінського обліку, що складають 

його предмет. 

4. Метод управлінського обліку та його основні 

елементи.  

2 6 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми: 

-. Принципи управлінського обліку; 

-  Організація  управлінського  обліку на підпри-

ємстві;  

- Розкрити функції, які виконує упр. облік. 

- Охарактеризувати системи (базові моделі) управ-

лінського обліку та відповісти  від чого залежить 

їх використання на підприємстві? 

2.Підготовка доповідей, презентацій. 

3.Розв’язування ситуаційних завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1, 7-9 

14 2 

Знати: 

Класифікацію витрат; 

Фактори що впливають 

на поведінку втрат; в 

 чому суть технологіч-

ного аналізу визна-

чення функції витрат 

Тема 2. Класифікація  і  поведінка  витрат  

Лекція 2. Класифікація  і  поведінка  витрат  

План 

1. Мета і напрями класифікації витрат  

2. Моделі поведінки витрат  

3.Функції витрат. Методи визначення функції ви-

трат 

2  



Вміти: 

Охарактеризувати суть 

аналізу бухгалтерсь-

ких рахунків. 

Поясніть переваги і 

недоліки метода ви-

щої-нижчої точки та 

методу візуального 

пристосування для ви-

значення функції ви-

трат 

Семінарське № 2 

Т.2. Класифікація  і  поведінка  витрат План 

1. Класифікацію витрат для оцінки запасів і визна-

чення фінансових результатів  

2. Суть  релевантних і нерелевантних витрат. 

3. Визначення змінних і постійних; маржинальних і 

середніх; контрольованих та неконтрольовані ви-

трат.  

4. Фактори що впливають на поведінку втрат 

2 4 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми. 

2.Підготовка доповідей та презентацій. 

3.Розв’язування ситуаційних завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-3, 7-9 

14 2 

Знати: 

 

Об’єкт калькулюван-

ня; склад собівартості 

продукції; загальну 

характеристику мето-

дів обліку і калькулю-

вання   собівартості  

 

Вміти: 

 

самостійно вибрати в 

залежності від конкре-

тних умов найбільш 

вдалий варіант побудо-

ви внутрішньогоспо-

дарського обліку ви-

трат виробництва та 

калькулювання собіва-

ртості продукції, розра-

хувати прямі та непрямі 

витрати, пов’язані з ви-

робництвом продукції 

(робіт, послуг), скласти 

калькуляцію собіварто-

сті 

Тема 3. Методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості 

Лекція 3. Методи обліку витрат і калькулюван-

ня собівартості 

План 

1. Мета і сутність, об’єкт  калькулювання. 

2.Собівартість продукції та методи обліку витрат 

і калькулювання собівартості.  

3.Загальна характеристика методів обліку і каль-

кулювання за повними витратами, за змінними 

витратами, за нормативними  витратами. 

4  

Семінарське №3;4 

Т.3. Методи обліку витрат і калькулювання со-

бівартості 

План 

1.Собівартість продукції та методи обліку витрат 

і калькулювання собівартості.  

2. Облік і калькулювання за повними витратами. 

3. Облік і калькулювання  за змінними витрата-

ми. 

4. Обліку і калькулювання за нормативними  ви-

тратами.  

4 6 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми. 

2.Підготовка доповідей та презентацій. 

3. Розв’язування самостійно складених ситуацій-

них завдань. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-3, 7-9 

12 2 

 

 

Знати: 

 

Сутність калькулюван-

ня собівартості продук-

ції за повними витрата-

Тема 4. Облік і  калькулювання  за повними 

витратами 

Лекція 4. Облік і  калькулювання  за повними 

витратами 

План 

1. Системи та методи обліку виробничих витрат і 

калькулювання собівартості продукції (робіт,  

2  



ми. 

Систему «абсорпшен-

костинг». Переваги та 

недоліки системи об-

ліку і калькулювання 

за повними витратами.  
 

 

Вміти: 

 

Організувати веден-

ня обліку виробничих 

витрат і калькулюван-

ня собівартості проду-

кції (робіт, послуг) за 

повними витратами 

 

послуг). 

2. Склад повних витрат і суть системи обліку  за 

повними витратами. 

3. Облік і розподіл непрямих загальновиробничих 

витрат.  

Семінарське № 5 

Т.4. Облік і  калькулювання  за повними ви-

тратами 

План 

1. Системи та методи обліку виробничих витрат і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, по-

слуг). 

2. Об’єкти витрат,склад повних витрат і суть сис-

теми обліку  за повними витратами. 

3. Облік і розподіл непрямих загальновиробничих 

витрат. 

2 4 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми. 

2.Підготовка доповідей та презентацій. 

3.Розв’язування самостійно складених ситуацій-

них завдань. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-3, 7-9 

12 2 

 

 

Знати: 

 

Склад змінних витрат. 

Систему, переваги і 

недоліки  «директ –

костинг». 

 

 

 

Вміти: 

 

Організувати ведення 

обліку виробничих ви-

трат і калькулювання 

собівартості продукції 

(робіт, послуг) за змін-

ними (неповними) ви-

тратами  

Тема 5. Облік і калькулювання за змінними 

(неповними) витратами 

Лекція 5. Облік і калькулювання за змінними 

витратами 

План 

1. Сутність обліку за змінними витратами. 

2. Калькулювання за змінними витратами. Мар-

жинальний дохід. 

3. Характеристика і сфера застосування простого 

директ-косту. 

2  

Семінарське № 6 

Т.5. Облік і калькулювання за змінними ви-

тратами 

План 

1. Сутність обліку за змінними витратами. 

2. Калькулювання за змінними витратами. Мар-

жинальний дохід. 

3. Характеристика і сфера застосування простого 

директ-косту. 

4. Особливості розвинутого  директ-косту.  

2 4 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми. 

2.Підготовка доповідей та презентацій. 

3.Розв’язування самостійно складених ситуацій-

них завдань. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-3, 7-9 

12 2 



 

 

Знати: 

 

Суть системи обліку 

за нормативними ви-

тратами. Особливості 

системи «стандарт – 

кост» на відміну від 

інших систем обліку.   
 

 

Вміти: 

 

Організовати веден-

ня обліку виробничих 

витрат і калькулюван-

ня собівартості проду-

кції (робіт, послуг) за 

нормативними витра-

тами; провести аналіз 

відхилень від норм і 

управління за ними 

Тема 6. Облік і калькулювання за норматив-

ними  витратами 

Лекція 6. Облік і калькулювання за   нормати-

вними  витратами 

План 

1. Поняття, історія розвитку і  впровадження но-

рмативного методу обліку витрат і калькулюван-

ня 

2. Склад нормативних витрат і система „стандарт 

– кост‖. 

3. Облік зміни норм. Методика і техніка обліку 

відхилень від норм.  

2  

Семінарське № 7 

Т.6. Облік і калькулювання за   нормативними  

витратами 

План 

1. Система управління витратами на основі норм. 

2. Принципи розробки норм. Облік зміни норм.  

3. Аналіз відхилень від норм і управління за ни-

ми. 

4. Калькулювання фактичної собівартості проду-

кції за нормативними витратами.  

2 4 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми. 

2.Підготовка доповідей, презентацій. 

3.Розв’язування ситуаційних завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 2-15 

Додаткова: 1-3, 7-9 

 

12 

 

2 

 

Знати: 

методи аналізу взає-

мозв’язку витрат, об-

сягу діяльності та 

прибутку; обчислення 

точки беззбитковості; 

взаємозв’язку ―витра-

ти-обсяг-прибуток‖ за 

умов асортименту 

 

Вміти: 

Провести обчислення 

точки беззбитковості,  

Тема 7. Аналіз  взаємозв’язку витрат,   обсягу  

діяльності  та прибутку   

 Лекція 7. Аналіз  взаємозв’язку витрат, обсягу  

діяльності  та прибутку   

План 

1. Мета і методи аналізу взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку.  

2. Обчислення точки беззбитковості за допомо-

гою методу рівняння.  
3. Маржинальний метод визначення точки без-

збитковості.  
4. Аналіз взаємозв’язку ―витрати-обсяг-

прибуток‖ за умов асортименту.  

5. Комбінаціі продажу. 

 

 

 

 

 

4 

 



аналіз беззбитковості, 

аналіз чутливості при-

бутку. 

Семінарське № 8;9 

Т.7. Аналіз  взаємозв’язку витрат, обсягу  дія-

льності  та прибутку   

План 

1. Мета і методи аналізу взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку.  

2. Обчислення точки беззбитковості за допомо-

гою методу рівняння.  
3. Маржинальний метод визначення точки без-

збитковості.  
4. Аналіз взаємозв’язку ―витрати-обсяг-

прибуток‖ за умов асортименту.  

5. Комбінаціі продажу. 

4 6 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми. 

2.Підготовка доповідей та презентацій. 

3.Розв’язування ситуаційних завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 2-15 

Додаткова: 1-3, 7-9 

12 2 

 

Знати: 

 

Релевантний підхід  

до  управління. Про-

цес прийняття альтер-

нативних рішень; Ди-

ференціальний аналіз.  

 

 

Вміти: 

 

Прийняти рішення про 

спеціальне замовлен-

ня; Рішення про роз-

ширення або скоро-

чення сегмента; Рі-

шення виробляти чи 

купувати.  Рішення 

«продавати продукцію 

чи оброблювати її да-

лі». 

Тема 8. Аналіз релевантної  інформації для 

прийняття управлінських рішень 

Лекція 8. Аналіз релевантної  інформації 

для прийняття управлінських рішень 

 План 

1.Поняття про релевантність облікової інформа-

ції та її вплив на прийняття рішень. 2. Аналіз ва-

ріантів альтернативних рішень. 3. Прийняття рі-

шень в умовах  обмеженості ресурсів.  

2  

Семінарське № 10 

Т. 8. Аналіз релевантної  інформації для 

прийняття управлінських рішень 

 План 

1.Поняття про релевантність облікової інформа-

ції та її вплив на прийняття рішень.  

2. Аналіз варіантів альтернативних рішень.  
3. Прийняття рішень в умовах  обмеженості ре-

сурсів. 

2 6 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми. 

2.Підготовка доповідей, презентацій. 

3.Розв’язування ситуаційних завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 6-13, 15-19 

12 2 

Знати: 

 

Сутність, мету і фун-

кції, види бюджетів.  

Загальну характерис-

тику операційного і   

фінансового бюджетів. 

взаємозв’язок різнови-

дів бюджетів 

Тема 9. Бюджетування  і контроль  

Лекція 9. Бюджетування  і контроль  

План 
1. Бюджет як інструмент системи управлін-ського 

контролю, його сутність, мета і функції.  

2. Види бюджетів. 

3. Складання та взаємозв’язок різновидів бюдже-

тів. 

4. Методика і техніка контролю за виконанням 

 

4 
 



 

Вміти: 

 

Складати різновиді 

бюджетів та контро-

лювати виконання 

бюджетів. Провести 

аналіз відхилень з ви-

користанням гнучкого 

бюджету. Проконтро-

лювати виконання 

бюджетів 

 

бюджетів.  

5. Аналіз відхилень з використанням гнучкого 

бюджету. 

Семінарське №11 

Т. 9. Бюджетування  і контроль  

План 
1. Бюджет як інструмент системи управлінського 

контролю 

2. Види бюджетів. 

4. Методика і техніка контролю за виконанням 

бюджетів.  

5. Аналіз відхилень з використанням гнучкого 

бюджету. 

2 4 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми. 

2.Підготовка доповідей, презентацій. 

3.Розв’язування ситуаційних завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 1-12 

Додаткова: 7-9, 16-19 

12 2 

 

Знати: 

 

Переваги і недоліки 

децентралізація 

управління. Облік від-

повідальності. Функції 

та  методи визначення 

трансферних цін.  

 

 

Вміти: 

 

Організувати облік і і  

контроль  за центрами  

відповідальності: 
центри витрат,  центри 

доходу, центри прибут-

ку і центри інвестицій 

 

 

 

 

 

Тема 10. Облік  і  контроль  за центрами від-

повідальності  

Лекція 10. Облік  і  контроль  за центрами від-

повідальності 

План 

1. Поняття  центрів відповідальності. 

2. Принципи, на яких базується система обліку за 

центрами відповідальності. 
3. Типи центрів відповідальності. 

4. Поняття про трансфертні ціни та їх застосуван-

ня.  

 

 

 

 

 

2 

 

Семінарське № 12;13 

Т. 10.  Облік  і  контроль  за центрами відпові-

дальності  

План 

1. Типи центрів відповідальності: центри витрат,  

центри доходу, центри прибутку і центри інвес-

тицій. 

2. Облік і оцінка діяльності центрів витрат.  

3. Облік і оцінка діяльності центру доходу.  

4.Облік і оцінка діяльності центрів прибутку.  

5.Облік і оцінка діяльності центру інвестицій.  

6. Функції та методи визначення трансферних 

цін.  

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне опрацювання теми. 

2.Підготовка доповідей, презентацій. 

3.Розв’язування ситуаційних завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 1-15 

Додаткова: 7-9, 16-19 
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